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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimálbér, járulékok, juttatások 2022-ben 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kedves Ügyfeleink! 
 
A minimálbér emelése egyéb ellátásokat és 
kötelezettségeket is érint; példákkal illusztrálva 
foglaljuk össze a változásokat.  
 
A 703/2021. Korm. rendelet szerint a kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) 2022. január 1-
jétől: 

• havibér alkalmazása esetén 200 000 Ft /hó 
• hetibér alkalmazása esetén 45 980 Ft /hét 
• napibér alkalmazása esetén 9 200 Ft /nap 
• órabér alkalmazása esetén 1 150 Ft /óra 

 
A legalább középfokú iskolai 
végzettséget/szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése 
esetén 2022. január 1-jétől: 

• havibér alkalmazása esetén 260 000 Ft /hó 
• hetibér alkalmazása esetén 59 780 /hét 
• napibér alkalmazása esetén 11 960 Ft /nap 
• órabér alkalmazása esetén 1 495 Ft /óra 

 
A viszonylag magas minimálbéremelés a 
munkáltatók felé úgy lesz kompenzálva, hogy a 
munkáltatói közterhek az alábbiak szerint 
csökkennek: 

• a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, 
• a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás 

megszűnik, 
• a KIVA mértéke 10%, 
• EKHO mértéke 13%. 

 
SZOCHO fizetési felső határ 
 
A vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-
kölcsönzésből származó jövedelem, az 
árfolyamnyereségből származó jövedelem, az 
osztalék, a vállalkozói osztalékalap, és az Szja tv. 1/B. 
§ hatálya alá tartozó természetes személy e 
tevékenységből származó jövedelme esetén a 
természetes személynek az adót addig kell 
megfizetni, amíg az adókötelezettség alá eső 
jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér 

huszonnégyszeresét, azaz a 2022-ben hatályos, 200 
000 Ft x 24 = 4 800 000 Ft-ot (adófizetési felső határ). 
Lehetőség szerint mindig SZOCHO alappal 
kalkuláljunk, mert a SZOCHO összegével (4 800 000 x 
13% = 624 000) történő számítás előfordulhat, hogy 
zavaros eredményeket szül, amennyiben például év 
közben változik annak mértéke. 
 
Járulékfizetési alsó határ 
 
A munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében 
meghatározott járulékfizetési alsó határ a (tárgyhó 
első napján érvényes) minimálbér 30%-a, tehát 2022. 
január 1-jétől 60 000 Ft után kell megfizetni a tb 
járulékot, a szociális hozzájárulási adót, és a 
szakképzési hozzájárulást. 
 
Egyszerűsített foglalkoztatás 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített 
munkaviszony esetén minimálisan fizetendő órabér 
2022-ben: 
• legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, 

azaz 978 Ft/óra, 
• szakképzettéget igénylő munkakör esetén a 

garantált bérminimum 87%-a, azaz 1 301 Ft/óra. 
Napi mentesített keretösszeg: 
• szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: 

11 960 Ft/nap. 
• középfokú végzettséget/szakképzettséget 

igénylő munkakör esetén: 15 548 Ft/nap. 
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os 
vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan 
kifizethető napi munkabér összege 2022-ben: 18 400 
Ft/nap/fő. 
 
 
Az következő oldalon található táblázatban a teljes 
és a legáltalánosabb részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló, továbbá a főállású 
társas vállalkozó és egyéni vállalkozó minimum kivét 
esetén történő számításait tartalmazzák. 
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Egészségügyi szolgáltatási járulék 
 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2022. 
január 1-től 8 400 Ft/hó és 280 Ft/nap. 
 
Kisadózók TB ellátási alapja 
 
Kisadózók ellátási alapja 2022. január 1-től 108 000 
Ft, a 75 000 Ft katát fizetőké pedig 179 000 Ft. 
 
Megbízási jogviszony – biztosítás elbírálása 
 
A megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzés 
esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához 
szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből 
származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem 
eléri-e a minimálbér 30 %-át – ami 2022. január 1-től 
60 000 Ft –, illetőleg naptári napokra annak 
harmincad részét, ami 2 000 Ft (Tbj. 6. § (1) f) pont). 
Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, 
tehát megbízó részéről bejelentési, járulék levonási 
és befizetési kötelezettséget von maga után. 
 
Juttatások 2022. 
 
Az alábbiakban áttekintjük a 2022-ben adható, 
legnépszerűbb juttatásokat és azok közterheit. 
 
Adómentesen adható: 
• óvodai, bölcsődei költségtérítés (munkáltató 

vagy munkavállaló nevére szóló számla alapján), 
• kulturális szolgáltatásra belépőjegy, bérlet 

(évente a minimálbér erejéig, 2022-ben 200 000 
Ft-ig), 

• sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet 
(évente a minimálbér erejéig, 2022-ben 200 000 
Ft-ig), 

• vírusteszt, védőoltás, 
• kerékpár használatba adása (2022-től újdonság, 

hogy adómentes a kifizető által biztosított – 
kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 
300 W teljesítményű elektromos motorral 
segített – kerékpár magáncélú használata.). 
 

Béren kívüli juttatás: 
SZÉP kártya szálláshely: 225 000 Ft/fő/év 
SZÉP kártya vendéglátás: 150 000 Ft/fő/év 
SZÉP kártya szabadidő: 75 000 Ft/fő/év 

Évente 450.000 Ft-ig, a közszférában 200.000 Ft-ig 
 
Adóteher: adóalap x (15 % SZJA + 13 % SZOCHO) -> 
össz. adóteher 28 % 
 
Egyes meghatározott juttatás: 
• SZÉP kártya keretösszeget meghaladó része, 
• csekély értékű ajándék: minimálbér 10%-áig 

(2022-ben 20 000 Ft-ig), 
• egészségpénztárba fizetett célzott szolgáltatás 

(önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 
törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra 
befizetett összeg), 

• magánszemélyek javára kötött csoportos 
kockázati biztosítás (kizárólag akkor, ha a 
munkáltató nem tudja egyértelműen 
meghatározni az egy főre jutó jövedelmet). 

 
Adóteher: adóalap x 1,18 x (15 % SZJA + 13 % 
SZOCHO) -> össz. adóteher 30,04 % 
 
Rehabilitációs hozzájárulás 
 
Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a 
munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a 
munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az 
általuk foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű személyek száma nem éri el a 
létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján 
megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének 
kilencszerese/fő/év, 2022-ben tehát 200 000 Ft x 9 = 
1 800 000 Ft/fő/év.  

 
 

*** 
 

Bízunk abban, hogy összefoglalónk hasznos 
segítséget jelent a 2022-es évre való felkészüléshez, 
az adózási feladatok ellátásához.  
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve egyéb, 
az adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük 
merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
 
 

Dávid Éva 
okl. könyvvizsgáló, adótanácsadó 

E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 
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